
                      

 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

               L сесія    VII   скликання 
 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
23 липня 2020 року                   Ужгород                               № 2074 

 

 

Про поновлення та припинення дії  

договорів оренди земельних ділянок 

 

 Розглянувши клопотання фізичних та юридичних осіб, керуючись 

статтями 26, 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на 

підставі статей 93, 124, 134 Земельного кодексу України, Закону України «Про 

оренду землі»  

  

міська рада ВИРІШИЛА: 

 

 1. Поновити договори оренди земельних ділянок наступним 

юридичним, фізичним особам та фізичним особам - підприємцям: 

- Фізичній особі – підприємцю Печорі Івану Івановичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 2110100000:65:002:0065)  площею 0,0700 га  під 

викупленою будівлею та для її обслуговування по вул. Миколи 

Пржевальського, 7 строком на 5 років до 23 липня 2025 року. 

 

2. Надати земельні ділянки в оренду без складання технічної 

документації із землеустрою (згідно з пунктом 1 статті 123 ЗКУ): 

2.1. Товариству з обмеженою відповідальністю «Торгобудсервіс Плюс» 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:10:001:0336) площею                 

0,4679 га для будівництва та обслуговування інших будівель громадської 

забудови по вул. Руській, 13 та передати її в оренду строком на 20 років до 23 

липня 2040 року. 

2.2. Приватному підприємству «Ужгородський будинковий сервіс» 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:18:001:0105) площею              

0,0070 га для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального 

обслуговування по вул. 8-го Березня, 28 А та передати її в оренду строком на 5 

років до 23 липня  2025 року. 

 

3. Замінити сторону (орендаря) в чинному договорі оренди земельної 

ділянки шляхом укладання додаткової угоди: 

3.1. Приватне акціонерне товариство «Українська військово-страхова 

компанія» на товариство з обмеженою відповідальністю «ЗАХІД ФІНАНС 



ГРУП», договір оренди земельної ділянки 25.07.2019 року № 1725 (кадастровий 

номер 2110100000:01:001:0251) площею 0,1634 га для будівництва та 

обслуговування будівель кредитно-фінансових установ по Православній 

набережній, 11 строком на 5 років до 23 липня 2025 року. 

3.2. Товариство з обмеженою відповідальністю "Феба" на товариство з 

обмеженою відповідальністю «ЕКСПЕРТАКВАГОРИЗОНТ», договір оренди 

земельної ділянки 04.10.2013 року № 1639 (кадастровий номер 

2110100000:15:001:0060) площею 0,2200 га для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі (для розміщення та будівництва торгово-офісного центру) на 

пл. Кирила і Мефодія.  

 

 

 4. Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову та  

постійну комісію з питань регулювання земельних відносин, містобудування та 

архітектури. 

 

 

 

Міський голова                                                                              Богдан АНДРІЇВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


